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প্রকল্পেয নাভঃ ঢাকা ম্যাস ম যাoপড ট্রানপজট ডডল্পবরল্পভন্ট প্রল্পজক্ট 

 
প্রকল্পেয নাভঃ  ঢাকা ম্যাস ম যাঢপড ট্রানপজট ডডল্পবরল্পভন্ট প্রল্পজক্ট 

প্রকে পযচারল্পকয তথ্যাপদঃ  মভাোঃ আপতাফউদ্দিন তালুকদায 

প্রকে পযচারক 

ডপানঃ ০২-৫৫১৩৮৬৭২ 

E-mail: aftabuddin.js7@gmail.com / pd.mrt6@dmtc.org.bd 

প্রকল্পেয অফস্থানঃ  ঢাকা (উত্তযা ৩য় ফ য ডথল্পক ফাাংরাল্পদ ব্াাংক, ভপতপঝর ম যন্ত) 

প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ  1) ঢাকা ভহানগযীল্পত কাম যকযী ও দক্ষ পযফহন ব্ফস্থা চালু কযা;  

2) সফ যসাধাযল্পণয জন্য গণ পযফহন সুপফধাপদয ব্ফস্থাকযণ; 

3) পনযাদ ও পযল্পফফান্ধফ পযফহন ব্ফস্থা চালু কযা।  

ফাসত্মফায়নকাযী দপ্তযসমূহঃ  ঢাকা ম্যাস ট্রানপজট ডকাম্পানী পরপভল্পটড (পডএভটিপসএর) 

প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অাংগ 

ক) সড়ল্পকয দদঘ যয 

খ) ডসতু 

গ) ফ্লাইওবায 

ঘ) ডযরওল্পয় 

ঙ) স্টীর ফুটওবায ব্রীজ 

চ) ফক্স কারবাট য 

ছ) ডভল্পট্রাল্পযর পসল্পস্টভঃ 

(বায়াডাক্ট) 
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উত্তযা ৩য় ফ য ডথল্পক ফাাংরাল্পদ ব্াাংক ম যন্ত ২০.১০ পকল্পরাপভটায ডভল্পট্রাল্পযর পসল্পস্টভ 

প্রকল্পেয অনুল্পভাপদত ডভয়াদঃ  অনুল্পভাপদত সম্ভাব্ 

জুরাই ২০১২-জুন ২০২৪ জুন ২০২৪ 

ভূপভ অপধগ্রহণঃ  অনুমভাদ্দদত দ্দিদ্দদ্দমত প্রকমেয জন্য মভাট ২৭ মক্টয ভূদ্দভ হুকুভ দখমরয জন্য প্রময়াজনীয় ফযাি ংস্থান যময়মে। উত্তযা নথ থ মেমনয 

Entry/Exit মরামকমনয মর-আউট প্ল্যান ফাস্তফায়মনয জন্য দ্দদয়াফাড়ী মভৌজায ০.৩২১ একয ভূদ্দভ অদ্দধগ্রণ কযা প্রময়াজন। ফদ্দণ থত ভূদ্দভ 

অদ্দধগ্রমণয মথামথ উমযাগ প্রদ্দিয়াধীন আমে। স্মতথব্য মম, Land Transfer পহল্পসল্পফ MRT Line-6 এয পডল্পা পনভ যাল্পণয জন্য যাজউক ডথল্পক 

২৩.৮৪ ডহক্টয (৫৮.৯১ একয) জপভ ফযাে াওয়া পগল্পয়ল্পছ। গত ০৭-০১-২০১৬ তাপযখ প্রাপ্ত জপভয ডযপজল্পেন সম্পন্ন হল্পয়ল্পছ।   

প্রকে অনুল্পভাদল্পনয ম যায়ঃ  অনুল্পভাদল্পনয ম যায় প্রকে ব্য় ফাস্তফায়নকার  

 ডভাট পজওপফ পএ 

মূর (অনুমভাদ্দদত) ২১৯৮৫০৭.২১ ৫৩৯০৪৮.০০ ১৬৫৯৪৫৯.২১ জুরাই ২০১২-জুন ২০২৪ 

প্রথভ সাংল্পাধনী     

২য় সাংল্পাধনী     

৩য় সাংল্পাধনী     

অল্পথ যয উৎসসমূহঃ  পজওপফ এফাং জাইকা 

 

মমেম্বয, ২০১৮ ম থন্ত 

mailto:md@dmtc.org.bd
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ফছয পবপত্তক আপথ যক তথ্যাপদঃ  ফছয  পডপপ অনুমায়ী ব্য় (রক্ষ টাকায়) এপডপ/আযএপডপ ফযাি (রক্ষ টাকায়) ব্য় (রক্ষ টাকায়) 

২০১২-২০১৩ ৩৫১২৪.৮৭ ৭৬.৫০ ৭৬.৫০ 

২০১৩-২০১৪ ১০৬৫৪৩.৮৯ ১৭৩০০.০০ ১৩০৯২.০০ 

২০১৪-২০১৫ ৯৫৩১১.৩১ ৩৮০০০.০০ ৩৭৯৭৮.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৭৪৮৩৪.৫০ ৩৬৫৯৫.০০ 36348.98 

২০১6-২০১7 ৫৯০২৪.৯৩ ১১৮২৪২.০০ ১১৭৭১৭.৪০ 

২০১৭-২০১৮ ৩৯০৫৬৪.৪৯ 

(ংমাদ্দধত DPP) 

৩০৯৫৯৫.০০ ২৯৮৩২২.৪৯  

 

২০১৮-২০১৯ ৩৯৮৫৭১.৯৫ 

(ংমাদ্দধত DPP) 

৩৯০২৫০.০০ 

 

১৮৪৩৩.০৮ 

         (মমেম্বয, ২০১৮ ম থন্ত) 

ফতযভান অগ্রগপত 

(মমেম্বয, ২০১৮ ম যন্ত):  

 প্রধান অাংগসমূহ পযভাণ ও একক ডবৌত অগ্রগপত (%) আপথ যক অগ্রগপত (%) 

ক) সড়ল্পকয দদঘ যয    

খ) ডসতু    

 গ) ফ্লাইওবায    

ঘ) ডযরওল্পয়    

ঙ) স্টীর ফুটওবায ব্রীজ    

চ) ফক্স কারবাট য    

ছ) ডভল্পট্রাল্পযর পসল্পস্টভ ২০.১ সাপফ যক গড় অগ্রগপত ১৭% ২৩.৮৮% 

জ) পনভ যাণ কাম যক্রভ ও 

যাভ যক ডসফা 

 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 ফা ফাংরামদময প্রথভ মভমরামযর দ্দনভ থাণ প্রকেটি ২০১২-২০২৪ 

মভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য গ্রণ কযা মরও যফদ্দতথমত ভাননীয় প্রধানন্ত্রীয দ্দদকদ্দনমদ থনায় দ্দফমল উমযামগ প্রথভ ম থাময় 

উত্তযা ৩য় মপইজ মত আগাযগাঁও ম থন্ত অং ২০১৯ ামরয দ্দিমম্বয ভাময ভমে এফং ফাংরামদ ব্যাংক ম থন্ত ম্পূণ থ 

অং ২০২০ ামরয দ্দিমম্বয ভাময ভমে ফাস্তফায়মনয ংমাদ্দধত দ্দযকেনা গ্রণ কযা ময়মে। এ ংমাদ্দধত দ্দযকেনা 

ফাস্তফায়মন মভমরামযমরয দ্দনভ থাণ কাজ পুমযাদমভ এদ্দগময় চমরমে। ১২০ দ্দভটায বায়ািাক্ট দৃশ্যভান ময়মে। ধাযাফাদ্দকবামফ 

viaduct erection-এয কাজ এদ্দগময় চরমে। মমেম্বয, ২০১৮ তাদ্দযখ ম থন্ত াদ্দফ থক ফাস্তফ গড় অগ্রগদ্দত ১৭%। 

াদ্দফ থক আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ২৩.৮৮% (Mobilization Advance )। প্রথভ ম থাময় দ্দনভ থামণয জন্য দ্দনধ থাদ্দযত 

উত্তযা তৃতীয় ফ থ মত আগাযগাঁও অংময অগ্রগদ্দত ২৭.২২%। দ্দনমে প্যামকজ দ্দবদ্দত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগদ্দত প্রদান কযা র: 

 প্যামকজ-০১ (দ্দিমা এরাকায ভূদ্দভ উন্নয়ন): এ প্যামকমজয ফাস্তফ কাজ গত ৮ মমেম্বয, ২০১৬ তাদ্দযখ শুরু ময় 

দ্দনধ থাদ্দযত ভময়য ০৯ (নয়) ভা পূমফ থ গত ৩১ জানুয়াদ্দয ২০১৮ তাদ্দযখ ভাপ্ত ময়মে। ফাস্তফ অগ্রগদ্দত ১০০%।  

 প্যামকজ-২ (দ্দিমা এরাকায পূতথ কাজ): এ প্যামকমজয ফাস্তফ কাজ ১৩ মমেম্বয, ২০১৭ শুরু ময়মে। ংমাদ্দধত 

কভ থদ্দযকেনা অনুমায়ী ৩০ ম জুন ২০১৯ তাদ্দযখ এ প্যামকমজয কাজ মল মফ ফমর আা কযা মামে। ফাস্তফ 

অগ্রগদ্দত ১৮% এফং আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ১৬.৩৭%। 
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 প্যামকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তযা নথ থ মথমক আগাযগাঁও ম থন্ত ১১.৭৩ দ্দকমরাদ্দভটায বায়ািাক্ট ও ৯টি মেন দ্দনভ থাণ): 

উবয় প্যামকমজয কাজ ১ আগে, ২০১৭ শুরু ময়মে। ংমাদ্দধত কভ থদ্দযকেনা অনুমায়ী কাজ পুমযাদমভ এদ্দগময় 

চরমে। মটে াইর ও মচক মফাদ্দযং ম্পন্ন ময়মে। মভাট ২,৩৩৩ টি ফাদ্দণদ্দজযক াইমরয ভমে ১,৯৬৮ টি 

ফাদ্দণদ্দজযক াইমরয কাজ মল ময়মে। মভাট ৭৬৬ টি াইর কযা এয ভমে ১৭৭ টি াইর কযাময দ্দনভ থাণ 

ম্পন্ন ময়মে। মভাট ৪৪৮ টি দ্দয়ায মমিয ভমে ৫৮ টি দ্দয়ায মি এফং ৪,৫৭৭ টি দ্দপ্রকাে মগম্যামেয ভমে 

৩৭৬ টি দ্দপ্রকাে মগম্যাে দ্দনভ থাণ ম্পন্ন ময়মে। ১২০ দ্দভটায বায়ািাক্ট দৃশ্যভান ময়মে।  ংমাদ্দধত 

কভ থদ্দযকেনা অনুমায়ী ৩০ ম জুন ২০১৯ তাদ্দযখ এ প্যামকমজয কাজ মল মফ ফমর আা কযা মামে। ফাস্তফ 

অগ্রগদ্দত ২১.৪৬% এফং আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ২৩.৮৫% (Mobilization Advance )। 

 প্যামকজ- ৫ (আগাযগাঁও মথমক কাযওয়ান ফাজায ম থন্ত ৩.২০ দ্দকমরাদ্দভটায বায়ািাক্ট ও ৩ টি মেন দ্দনভ থাণ 

কাজ): আগাযগাঁও মথমক কাযওয়ান ফাজায ম থন্ত ৩.২০ দ্দকমরাদ্দভটায বায়ািাক্ট ও ৩ টি মেন দ্দনভ থামণয রমক্ষয 

ঠিকাদাদ্দয প্রদ্দতষ্ঠান ০১ আগে ২০১৮ তাদ্দযখ কাজ শুরু কমযমে। ফতথভামন এ অংম মেন এদ্দযয়ায মচকমফাদ্দযং 

এফং দ্দযমফা স্থানান্তয ম্পন্ন ময়মে। বায়ািাক্ট এদ্দযয়ায মচকমফাদ্দযং চরভান আমে। আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ১৫% 

(Mobilization Advance )। 

 প্যামকজ- ৬ (কাযওয়ান ফাজায মথমক ভদ্দতদ্দির ম থন্ত ৪.৯২ দ্দকমরাদ্দভটায বায়ািাক্ট ও ৪ টি মেন দ্দনভ থাণ কাজ):  

কাযওয়ান ফাজায মথমক ভদ্দতদ্দির ম থন্ত ৪.৯২ দ্দকমরাদ্দভটায বায়ািাক্ট ও ৪ টি মেন দ্দনভ থামণয রমক্ষয ঠিকাদাদ্দয 

প্রদ্দতষ্ঠান ০১ আগে ২০১৮ তাদ্দযখ কাজ শুরু কমযমে। মেন এদ্দযয়ায মচকমফাদ্দযং ম্পন্ন ময়মে। বায়ািাক্ট 

এদ্দযয়ায মচকমফাদ্দযং চরভান আমে। ফতথভামন এ অংম দ্দযমফা স্থানান্তয চরমে। আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ১৫% 

(Mobilization Advance )। 

 প্যামকজ-৭ (ইমরকদ্দরকযার এন্ড মভকাদ্দনকযার দ্দমেভ):  ইমরকদ্দরকযার এন্ড মভকাদ্দনকযার দ্দমেভ যফযা ও 

দ্দনভ থাণ কাজ গত ১১ জুরাই, ২০১৮ তাদ্দযখ শুরু ময়মে। ফতথভামন আন্তোঃপ্যামকজ ভন্বময়য কাজ চরমে। ফাস্তফ 

অগ্রগদ্দত ২% এফং আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ১২.৮৭% (Mobilization Advance )। 

 প্যামকজ-৮ [মযাদ্দরং েক (মযর মকাচ) ও দ্দিমা ইকুইমভে ংগ্র]: এ প্যামকমজয ফাস্তফ কাজ ১৩ মমেম্বয, 

২০১৭ তাদ্দযখ শুরু ময়মে। ংমাদ্দধত কভ থদ্দযকেনা অনুমায়ী ২০১৯ ামরয দ্দিমম্বয ভাময ভমে উত্তযা ৩য় 

মপইজ মত আগাযগাঁও ম থন্ত অংম মভমরামযর চালুয দ্দফলয়টি দ্দফমফচনায় মযমখ ফতথভামন মযাদ্দরং েক (মযরমকাচ) 

ও দ্দিমা ইকুইমভে-এয Detailed Design-এয কাজ চরমে। ইমতাভমে ফাংরামদময প্রথভ মভমরা 

মরমনয Front End Mask এয Design এফং Colour Exterior Scheme চূড়ান্ত কযা 

ময়মে। এমত রার-বুমজয প্রাধান্য যময়মে। ফাস্তফ অগ্রগদ্দত ১২.৫০% এফং আদ্দথ থক অগ্রগদ্দত ১৬.১৯% 

(Mobilization Advance )। 

পনভ যাণ প্যাল্পকজসমূহঃ  আটটি  

প্রকল্পেয ডরাল্পকন ম্যা অথফা ডেচ 

মপদ থাল্পকঃ 
 সাংযুক্ত  
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Name of the Project: Dhaka Mass Rapid Transit Development Project 
Name of the Project : Dhaka Mass Transit Development Project 

Project Director's Information : Name: Md. Aftabuddin Talukder 

Phone No: 02-55138672 

E-mail: aftabuddin.js7@gmail.com / pd.mrt6@dmtc.org.bd 

 

Location of the Project : Dhaka (from Uttara 3
rd

 Phase to Bangladesh Bank) 

Objectives of the Project  : 

4) To introduce effective & smart transportation in Dhaka City. 

5) To arrange mass transit facilities to common people. 

6) To introduce safe and environment friendly transportation. 

Implementing Offices : Dhaka Mass Transit Company Ltd. (DMTCL). 

Main components of the Project 

a) Length of the Road 

b) Bridges 

c) Flyover 

d) Railway Overpass 

e) Steel Foot Overpass 

f) Box Culvert 

g) Viaduct 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

20.1 Km long Viaduct from Uttara 3
rd

 Phase to Bangladesh Bank, Motijheel.   

Land Acquisition : 

Necessary funds for acquisition of lands of 27 hectors for the project (MRT Line-6) provided with proper 

allocation in the approved DPP. There is need to acquire lands of 0.321 Acre at Diabari Mouza for layout 

plan of Entry/Exit at Uttara North Station. Necessary initiatives for acquiring the lands is under process. It is 

to be noted that 23.4 hector (58.91 Acre) Land had been purchased from RAJUK for Depot area of MRT 

Line-6. The deed was registered on 07.01.2016.  

Project Duration 
: Approved Expected 

July 2012 To June 2024 June 2024 

Project Approval Status 

: Approval Status Cost (Lakh Taka) Duration  

Total GoB PA 

Original 2198507.21 539048.00 1659459.21 July 2012 To June 2024 

1
st
 Revised     

2
nd

 Revised     

3
rd

 Revised     

 Source of Fund : GoB & JICA 

 

September, 2018 

mailto:md@dmtc.org.bd
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Year Wise Financial Information : Year DPP Post Phasing 

(Lakh) 

ADP/RADP Allocation 

(Lakh) 

Expenditure 

(Lakh) 

2012-2013 35124.87 76.50 76.50 

2013-2014 106543.89 17300.00 13092.00 

2014-2015 95311.31 38000.00 37978.00 

2015-2016 74834.50 36595.00 36348.98 

2016-2017 59024.93 118242.00 117717.40 

2017-2018 390564.49 

(Revised DPP) 

309595.00 298322.49 

 

2018-2019 398571.95 

(Revised DPP) 

390250.00 18433.08 

(Up to September, 2018) 

Present progress 

(Up to September, 2018) 

: Major Components Quantity & Unit Progress (%) Financial (%) 

a)  Length of the Road    

b) Bridges    

c) Flyover    

d) Railway Overpass    

e) Steel Foot over   bridges     

f) Box Culvert    

g) Viaduct 20.1Km All-out progress 17% 23.88% 

h) Constructions & 

Consultancy 

Although MRT Line-6, the first Metro-rail in Bangladesh was planned for implementation for the 

period of 2012-2024, through a special arrangement under the direction of the Hon'ble Prime 

Minister, a revised plan for implementation is being approved from the 3rd phase at Uttara to 

Agargaon by December, 2019 and the works of the rest for Agargaon to Bangladesh Bank will be 

completed by December, 2020 as an early commissioning. The progress for implementing the 

revised plan the Metro-Rail Construction is ongoing rapidly. 120 kilometer Viaduct is Visible.  The 

all-out progress is 17% up to September, 2018. The all-out Financial progress is 23.88% (Including 

Mobilization Advances). The progress of the targeted part of the first phage construction from Uttara 

3rd phage to Agargaon is 27.22%. Package-wise progress of works is as follows:    

 CP-01 (Depot Land Development): The progress of physical works of this package was 

commenced in October, 2016 and the accordingly all-out progress of works was completed 

on 31 January, 2018 one year before then the completion period. The all-out progress is 

100%. 

 CP-02 (Civil and Building works in Depot): Implementation of physical works of the 

Contract Package was commenced on 01 August, 2017. Hopefully, the works of the package 

will be completed by 30 June, 2019 as per revised plan. Physical progress 18% and Financial 

progress 16.37%. 

 CP-03 & CP-04 (Civil Works: Viaduct Stations from Uttara North to Agargaon): The 

implementation of both the package were commenced on 01 August, 2017. In accordance 

with the revised works plan, the factual progress is going on. Meanwhile, Construction of 

commercial piles 1,968 out of 2,333 piles were completed. Construction of 383 check 

borings out of 383 check borings and 177 Pile caps out of 766 pile caps, 58 Pier heads out of 
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448 Pier heads and 376 Segments out of 4,577 Segments were constructed. 120 kilometer 

Viaduct is Visible.  Hopefully, the works of the package will be completed by 30 June, 2019 

as per revised plan. Physical progress 21.46% and Financial progress 23.85% (Including 

Mobilization Advances).  

 CP-5 (Construction of 3.20 km Viaducts and 3 Elevated Stations between Agargaon 

and Karwan Bazzer): The contractor has started the works of 3.20 km Viaduct construction 

and 3 Stations construction on 01 August, 2018. Station area Check boring and utility 

relocations are completed. Check boring of Viaduct area is ongoing now. Financial progress 

15% (Including Mobilization Advances).  

 CP-6 (Civil Construction of 4.92 km Viaducts and 4 Elevated Stations between Karwan 

Bazer and Motijheel): The contractor has started the works of 4.92 km Viaduct 

construction and 4 Stations construction on 01 August, 2018. Station area Check boring is 

completed. Now the works of utility relocations is ongoing. Check boring of Viaduct area is 

ongoing now. Financial progress 15% (Including Mobilization Advances). 

 CP-07 (E & M System): The works for supply of Electrical and Mechanical Systems and its 

erection was commenced on 11 July, 2018. Physical progress 2% and Financial progress 

12.87% (Including Mobilization Advances). 

 CP-8: (Rolling Stock & Depot Equipment): The implementation of works of this package 

was commenced on 13 September, 2017. Considering the target Metro-Rail operation by 

December, 2019 from the 3rd Phase of Uttara to Agargaon in compliance with the revised 

works-plan, the works of design of rolling stocks is on going now. Physical progress 12.50% 

and Financial progress 16.19 % (Including Mobilization Advances). 

Construction Packages : 8 Packages  

Location map or sketch if any : Attached  

 
 

 


